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Júlio Liberato
Júlio Liberato dos Santos nasceu na Marinha Grande em maio de 1933 e 
depois de terminar o ensino primário aos 12 anos, iniciou-se no trabalho do vidro 
como aprendiz de vidreiro na Nacional Fábrica de Vidros da Marinha Grande 
(posterior Fábrica-Escola Irmãos Stephens). Em 1954 ingressou na Sociedade 
Vidreira Lusitana/A Angola e em 1956 na fábrica Vicris, sendo já reconhecido 
como um vidreiro bem qualificado.
Em 1962 emigrou para a Alemanha, onde trabalhou na Fábrica de Vidros 
Dorsteenhutte como mestre vidreiro. Após um encontro com o embaixador 
australiano na Alemanha decide em 1968 ir trabalhar para a Austrália, tendo 
começado a trabalhar nesse ano na Leonora Glassworks para a Philips Lighting 
Industries, em Walsend (Austrália). 
Durante a década de 1970, na Austrália, era crescente o interesse pelo vidro 
como material plástico, o que levou Júlio Liberato a lecionar vidro soprado na 
Universidade de Newcastle “College of Advanced Education” entre 1976 e 1978. 
De 1979 a 1982 foi professor coordenador no Caulfield Institute of Technology (CIT 
Monash University), tendo sido aqui que muitos artistas australianos de vidro 
contemporâneo adquiriram as suas competências.
Em 1982 abre o seu estúdio em Medowie, onde produzia as suas obras, com 
recurso à técnica de sopro livre. Júlio Liberato criou novas formas de trabalhar, de 
forma a que sozinho pudesse realizar objetos que tradicionalmente eram 
produzidos por equipas de vários operários vidreiros. Reinventou também técnicas 
existentes, trabalhando exemplarmente e com excelência técnicas venezianas 
como a filigrana, latticino e reticello.
Em 1998 foi homenageado na 2.ª Bienal de Artes Plásticas da Marinha Grande, 
com uma exposição de consagração da sua obra.
Faleceu aos 85 anos, a 10 de abril de 2019 na Austrália. A sua obra está 
representada em coleções privadas e pública de vários países, e também no 
Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro, na Marinha Grande.
Júlio Liberato, filho da Marinha Grande, foi um mestre vidreiro do mundo tendo 
levado o nome da Marinha Grande e de Portugal além fronteiras através das suas 
obras, de uma beleza extraordinária e de uma execução técnica exímia. 
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OBRA
Realizado na Fábrica-Escola Irmãos Stephens, aquando uma das suas 
deslocações da Austrália à Marinha Grande, este prato é produzido pela técnica 
de filigrana reticello.
“Filigrana” é o nome genérico dado a peças de vidro soprado realizadas com 
canas de vidro incolor, branco e/ou colorido. Este estilo tem origem no século XVI 
na ilha de Murano, Itália, tendo sido rapidamente divulgado e produzido noutros 
locais do continente europeu.
Reticello é uma variante da técnica "filigrana", realizado com canas de vidro 
organizadas em padrão cruzado de modo a formar uma rede fina. 
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Sem nome
Prato em vidro soprado, filigrana reticello
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Coleção Museu do Vidro
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